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Masopust ve školce
"Masopust, masopust, koblížky a masa kus.
Masopust, masopust, až to sníme, bude půst."
pokračování na str.4

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
právě držíte v ruce první vydání suchohrdelského zpravodaje v roce 2019, touto
cestou bych vás rád informoval o dění v naší obci. Zimní počasí nás trochu potrápilo v podobě sněhu a ledu na chodnících a komunikacích. Naši obecní pracovníci se snažili veškeré cesty co nejrychleji ošetřit, ale přece jen, obec je rozsáhlá a lidé na údržbu jsou pouze tři. Naštěstí se blíží jaro a doufám, že na příští
zimu se nám podaří lépe připravit.
Nyní se snažíme věnovat jarní údržbě, a i pro vás jsou již nachystané kontejnery na bioodpad, které jsou umístěné na vámi známých místech, u potoka a na
ulici Pálavské v areálu hasičárny. Pro ty, kdo nemají velké množství bioodpadu
nebo jsou pro ně velkoobjemové kontejnery nevhodné, máme nachystané jiné
řešení likvidace bioodpadu, a to tak, že budou probíhat pravidelné svozy plastových 240l nádob přímo od domu. Podrobnější informace o svozu se dozvíte
v tomhle zpravodaji na str.18.
A teď něco málo ke stavbám a investicím. Stále probíhá stavba tělocvičny u ZŠ.
Zatím se stavbařům daří plnit schválený harmonogram výstavby, takže se děti
mohou těšit na září jak se budou moci proběhnout v nové tělocvičně. K tomu
ještě jedna pozitivní zpráva, pokud nenastanou nějaké větší mimořádné výdaje,
podaří se nám ufinancovat stavbu z vlastních, to znamená, že nebudeme muset
žádat o úvěr. S tímhle modelem jsme již uvažovali při schvalování obecního rozpočtu na rok 2019. Jelikož nechceme zastavit rozvoj obce, pokusili jsme se po-

dat žádosti o získání finanční podpory z rozpočtu jihomoravského kraje
z dotačního programu podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2019 a z programu
podpora obnovy a rozvoje z Ministerstva pro místní rozvoj.
Žádosti o dotace jsme podali na akce:
1. Vybudování zastávkového přístřešku Suchohrdly - u kurtů, u obchodu (nahoře)
2. Oprava místní komunikace „ Na Hájku“
3. Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (klubovna kulturák)
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Ještě nás letos čeká, kompletní přestavba dětského hřiště u MŠ, kde již máme
jistotu finanční podpory z dotací SFRB ve výši 499.000,-, celkové náklady jsou
rozpočtovány na 588.000,-. Během dubna bude probíhat výběr zhotovitele dětského hřiště u MŠ a výstavba musí být kompletně dokončena do 1.12.2019
Jak jste si určitě stačili všimnout, slunce již začíná mít sílu, a to znamená, že se
blíží jarní svátky. Proto bych vám rád popřál příjemné velikonoce a především
pevné zdraví.

Pavel Teleki, starosta obce

Upozornění obecního úřadu
Upozorňujeme občany, že v obci platí obecně závazná vyhláška č.1/2008, která
stanovuje pravidla pro pobyt psů na veřejném prostranství obce Suchohrdly a
vymezuje prostory pro volní pobíhání psů.
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství podle vyhlášky č.1/2008
1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Suchohrdly:
a) na veřejném prostranství v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku
s košíkem a to pod kontrolou a dohledem chovatele
b) výcvik psů je povolen pouze v prostorách vymezených pro volné pobíhání
psů
2) Splnění povinností stanovených v odst.1 zajišťuje chovatel

Vymezení prostoru pro volné pobíhání psů podle vyhlášky č.1/2008
1) Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory:
Katastrální území: Suchohrdly u Znojma
Pozemky parc.č. 2026,2025, 3019
2) Volné pobíhání psů v prostorách uvedených v odst. 1 je možné pouze pod
neustálým dohledem a přímým vlivem chovatelem.
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Okénko do naší školky
(pokračování ze str.1)
Jaro už se kvapem blíží a s ním i masopustní veselí. O něm ale až za chvíli.
Nejprve si připomeňme, co zajímavého jsme zažili do této doby.
V předvánočním období školku navštívila paní muzikoterapeutka, která nás
seznámila s netradičními hudebními nástroji napomáhající k relaxaci a vysvětlila
nám, co o nás vypovídají naše fantazie. Děti si poté měly možnost tyto nástroje i
samy vyzkoušet. V lednu jsme se s předškoláky vypravili do znojemského divadla
na pohádkové představení Ať žijí duchové a mohli si tak porovnat divadelní zpracování s tím filmovým. Ve školce se také zničehonic zjevil pan kouzelník se svými
zvířecími pomocníky, jenž děti přímo učaroval. Během vystoupení mu několik z
nich dokonce asistovalo a zkusily si tak kouzla a čáry na vlastní kůži. V tomtéž
týdnu k nám zavítal i pan Mašek z Oblekovic se svými dřevěnými hračkami, prostřednictvím kterých jsme mohli zhlédnout několik pohádkových příběhů a s
hračkami si pohrát, pořádně je prozkoumat, co všechno umí. V měsíci únoru,

kde se vzal, tu se vzal, skřítek Muzejníček z Jihomoravského muzea ve Znojmě.
Přicestoval v kufru plném užitečných věcí týkajících se města Znojma a společně
jsme si povídali o tom, co můžeme v muzeu a přímo ve městě všechno vidět.
Krom práce s mapou jsme podle vůně poznávali bylinky, podle hmatu různé přírodniny, vyzkoušeli jsme si práci archeologů a na závěr zkoumali vzácné mince.
Už se nemůžeme dočkat, až se do muzea, za skřítkem Muzejníčkem vydáme.
Na začátku března, jak jsme již zmínili, jsme se vydali do suchohrdelských ulic
v rámci masopustního veselí předznamenávající svátky Velikonoc. Korunky byly
přichystané, tak jsme se všichni těšili. Rodičům děkujeme za připravené slaďoučké občerstvení.
Závěrem bychom chtěli upozornit na blížící se ZÁPIS do mateřské školy, který se
koná ve čtvrtek 9.5.2019 od 10 do 16 hodin. Těšíme se na Vás. :)
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Zprávy z naší školy
Vážení občané,
stejně jako v předchozích vydáních zpravodaje bych vám i tentokrát rád poskytl
informace týkající se dění v základní škole. V prvních třech měsících se ve škole
uskutečnilo opravdu mnoho zajímavých akcí. Vzhledem k tomu, že v tomto období proběhly vánoční, pololetní i jarní prázdniny lze toto období hodnotit pro
školu a její žáky jako velmi bohaté.

Před začátkem vánočních prázdnin jsme uspořádali školní akademii, na které
se svým programem vystoupili všichni žáci jednotlivých tříd a obou oddělení
školní družiny. Uvádění akce se ujali žáci 4. třídy Alžběta Musilová a Sebastian
Nowak. Oba zvládli svoji roli skvěle, což nebylo vzhledem k velké naplněnosti
sálu vůbec jednoduché. Díky kvalitnímu ozvučení sálu si mohli diváci všechna
vystoupení dokonale vychutnat. Program byl velmi pestrý a mohu s radostí konstatovat, že všichni žáci prezentovali svá připravená vystoupení perfektně, o
čemž svědčil velký potlesk diváků v sále. Poděkování patří nejen všem žákům,

ale také paním učitelkám a paním vychovatelkám, které s dětmi vystoupení nacvičili. Děkuji také všem rodičům a občanům, kteří se přišli na vánoční akademii
podívat a vytvořili tak dětem báječnou atmosféru. Mohu vám slíbit, že tuto akci
uspořádáme i v příštím školním roce. Žáci I. oddělení školní družiny vystoupili se
svým programem dále na třech plesech (obecním plese v Těšeticích, plese hasičů v Kuchařovicích a plese fotbalového oddílu v Suchohrdlech). Poděkování patří paní vychovatelce a všem rodičům, kteří zajistili účast na těchto akcích, kde
velmi pěkně prezentovali naši školu.
Letošní zima přála v měsících lednu a únoru kluzišti v Rouchovanech, kam naše škola již druhým rokem pořádá pravidelné zájezdy pro rodiče s dětmi.
V letošním roce jsme měli naplánované čtyři zájezdy na bruslení. Vzhledem
k rychlému oteplení v prvním březnovém týdnu a předčasnému uzavření ledové
plochy se uskutečnily pouze tři zájezdy. Všechny však byly velmi dobře obsazené, průměrná účast dosahovala šedesáti osob.
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Na tomto místě bych rád poděkoval vedení obce Suchohrdly, která tyto zájezdy
finančně podpořila.
Stejně jako v loňském roce se v termínu 6. – 11.1.2019 uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3., 4. a 5. třídy, který se i tentokrát konal v Jeseníkách.
Ubytování bylo zajištěno ve velmi příjemném rodinném penzionu Geppert. Výuka lyžování pak probíhala ve skiareálu Branná, se kterým máme už z loňského
roku velmi dobré zkušenosti. Úprava sjezdových tratí a ochota personálu je zde

na vysoké úrovni. V letošním roce se kurzu zúčastnilo celkem 25 žáků a většina
z nich už měla s lyžováním zkušenosti. Bylo opravu na čem stavět, takže probíhala intenzivní výuka po celý den. Mnozí rodiče měli možnost sledovat pokroky
svých dětí prostřednictvím webové kamery. Sněhové podmínky byly ideální a
vytíženost sjezdových tratí minimální. I to je jeden z důvodů, proč pro tento
kurz volíme výše uvedený lyžařský areál. Poslední den jsme zakončili závodem
ve slalomu, ve kterém soutěžili jednotlivci i smíšené dvojice. Každý večer probíhal společný program vyplněný přednáškami, hrami a nechyběl ani karneval se
soutěžemi. Užili jsme si opravdu moc pěkný týden a už nyní se těšíme na další
společné lyžování. Rád bych opět poděkoval rodičům za důvěru a také za to, že
umožnili svým dětem účast na kurzu. Dále děkuji zastupitelstvu obce Suchohrdly za finanční podporu této sportovní akce.
Jak jsem vás již informoval v minulém vydání zpravodaje, škola je od
1. 10. 2018 zapojena do projektu Šablony II., díky kterému se podařilo získat
finanční prostředky z fondů Evropské unie. Ty jsou využívány na pokrytí různých
výchovně vzdělávacích akcí pořádaných zpravidla mimo školu. V následujících
měsících tak žáky čekají projektové dny ve středisku Střed Třebíč, VIDA centru
v Brně, v archeoskanzenu Modrá a Outdoor centru Březová. Od začátku prosince navštěvují žáci všech tříd pravidelně představení ve znojemském divadle.
Dále žáci 1., 2. a 3. třídy navštívili výstavu kostiček SEVA ve znojemském muzeu,
ve které si vyzkoušeli sestavování různých staveb.
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Další programy pořádané muzeem ve Znojmě budou navštěvovány i
v následujících měsících. Od 8. dubna začíná pro žáky 3. a 4. třídy povinná výuka
plavání, která bude probíhat ve znojemských městských lázních. Škola se také
podílela na organizaci a finanční podpoře sněhuláckého karnevalu, který byl
pořádán obcí Suchohrdly. V květnu nás pak čeká turistická akce s názvem
„Suchohrdelskou stopou“, která bude v letošním roce rozšířena o možnosti absolvovat trasy na kole nebo koloběžce. Na začátku června pojedou všichni žáci
školy na třídenní výlet, který se v letošním roce uskuteční v cyklokempu ve
Starém Městě pod Landštejnem. Je zde možnost přírodního koupání, k dispozici
je lanový park a využijeme určitě možnosti pobytu v přírodě nádherného přírodního parku Česká Kanada. Už teď se všichni moc těšíme.
Stejně jako v předchozím školním roce pořádala naše škola v měsíci únoru den
otevřených dveří, na který navázaly přípravné kurzy pro budoucí prvňáčky. Tyto
kurzy proběhly celkem čtyřikrát vždy v podvečerních hodinách. V příštím týdnu
si pak budou budoucí prvňáčci budou moci ve škole vyzkoušet, jak bude probíhat samotný zápis, který je v naší škole proběhne v pondělí 1.4.2019 od 14 do
18 hod.
I v zimních měsících pokračovaly intenzivní práce na stavbě tělocvičny. Práce
probíhaly především v interiéru budovy. Daří se dodržovat termíny, takže tělocvična bude připravena k užívání na začátku nového školního roku 2019/2020.
Vážení občané, přeji Vám příjemné prožití jarních měsíců a velikonočních svátků

a těším se na setkání s vámi na některé z akcí pořádaných obecním úřadem
nebo základní školou.
Jiří Voborný, ředitel školy
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Sněhulácký bál
V sobotu 2. března 2019 se konal v Kulturním domě Suchohrdly Sněhulácký bál.
Sál se zimní výzdobou zaplnili nejen sněhuláci, ale i ledové královny, Eskymáci,
sněhové vločky, lední medvědi, andělé….
O zábavu se postaral kejklíř
Jonáš, který předvedl dětem
nejen žonglování, ale po celé
odpoledne děti i rodiče bavil
veselým vystoupením. Hudební doprovod zajistil DJ Izzy Cuper.

Atmosféru

zpříjem-

nil maskot sněhulák a organizátoři akce ve svých kostýmech.

Na závěr programu byla připravena bohatá tombola. První výhrou byla koloběžka, kterou věnovala Základní škola Suchohrdly. Za dary do tomboly děkujeme všem sponzorům: ZŠ Suchohrdly, MŠ Suchohrdly, Italská restaurace Kantorovi, Pretty papers, naši hasiči, Hospůdka u Boba, Cukrářská výroba Bajo
Ing. Věra Brančová, Český svaz žen, OG Optik, Mobytex s.r.o., Adfors Saint gobain, Kinderwelt, Cyklo Kučera, s.r.o Znojmo, BOWLING SPORT BAR, Dokončovací

stavební práce Roman

Vítámvás, rodiče žáků ZŠ Suchohrdly.

Doufáme, že malým i velkým návštěvníkům se karneval líbil a budeme se snažit
aby příští rok byl opět tak zdařilý!
Poděkování za přípravu a realizaci zaslouží všichni, kteří pomohli karneval
uspořádat. Děkuji členům kulturní komise a všem kteří pomohli při úklidu po
skončení akce. Velkou odměnou nám je radost dětí a pěkně strávené
odpoledne.
Pavlína Nováková, kulturní referentka
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Spolek přátel historie Suchohrdel
Z historie obce
,,V obci Suchohrdly stávala u místního hostince zděná
poklona na půdorysu poloviny oválu s nárožními pilastry s římsovou hlavicí a s částečným volutovým štítem. Na průčelí poklony byla velká segmentová nika
s další nikou ještě uvnitř. V této nice bývala socha
Krista připoutaného k sloupku a dále dva menší andílci.
Na hřebeni sedlového zastřešení byl osazen patriarší
( dvojitý) kovový jetelový křížek. Již kolem roku 1965
došlo ke ztrátě celé sochařské výzdoby poklony. V roce
1968 byla poklona odstraněna z nepřesvědčivých důvodů dezolátního stavu a opravy místní komunikace . Ve svém celku šlo o velmi
kvalitní umělecké barokní dílo z asi druhé třetiny 18. století.,,
( text a foto z článku Jana Kozdase „ Zahradní a krajinné úpravy Hájku mezi

obcemi Suchohrdly a Dobšice s jejich památkovým fondem „ uveřejněném
v Ročence Státního okresního archivu ve Znojmě 2004 )
Kdyby se zde neuvádělo, že to byla socha Krista, myslela bych , že jde o
sv. Jana Křtitele, který býval, mimo jiné , ochráncem vinařů a hospodských
( Suchohrdly bývaly významnou vinařskou obcí a její umístění vedle hostince –
vjezd do dnešní ul. Dlouhé).

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsme uvedli, že v r. 1969 obsadila naše obec 1. místo v soutěži
„ Nejlepší vzhled obce „ Nechceme vyhlašovat žádnou soutěž, jenom bychom
si přáli, aby se naše obec stala obcí Kvetoucí ( např. truhlíky u oken apod.) a to
nejen letos. Prosím, pokusme se o to.
Předsedkyně spolku Růžena Stará
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Zásahová činnost za rok 2018
jednotky SDH Suchohrdly
Jednotka byla v roce 2018 Krajským operačním
střediskem Brno vyslána k celkem 107 událostem.
Typ události
Požár
Požár
Požár
Požár
Požár
Požár
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Únik nebezpečných
látek
Únik nebezpečných
látek
Planý poplach

Podtyp události
Nízké budovy
Výškové budovy
Polní porost, tráva
Lesní porost
Popelnice, kontejner, odpad, ostatní
Průmyslové, zemědělské objekty
Čerpání vody
Likvidace hmyzu
Činnost jednotky
Odstranění stromu
Na vodní plochu
Do ovzduší

Počet
15
5
56
10
4
1
2
1
1
1
1
1
9

Jednotka se oproti loňskému roku zlepšila i přes skoro dvojnásobný nárůst
zásahů vyjížděla v průměru do páté minuty od vyhlášení požárního poplachu, a
to v průměrném početním stavu šest členů.
V současné době má naše jednotka 20 členů. Další zajímavosti a seznámení
s jednotkou můžete nalézt na našich stránkách: http://hasici.obecsuchohrdly.cz/, které pečlivě spravuje člen jednotky Vladimír Forejt a neustále
dodává aktuální informace především o naší výjezdové činnosti a technice.
Rádi bychom opět do našeho ustáleného kolektivu přivítali nové tváře, z řad
našich spoluobčanů, kteří jsou ochotni na úkor svého volného času vyrazit na
pomoc ostatním lidem. Stále se zvyšující počty událostí nás zaměstnávají v plné
míře a každý další člen je vítanou pomocí.
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V letošním roce naše jednotka již zasahovala u třinácti událostí. Období požárů travního porostu začalo s měsíčním předstihem a prognózy na další suché a
teplé léto jsou přinejmenším postrachem nejen pro naše zemědělce.
V současné době tradičně spolupracujeme v odborné přípravě s okolními sbory: Nový Šaldorf – Sedlešovice, Práče, ale i nově s klubem potápěčů Manta Znojmo pod vedením našeho občana MUDr. Arnošta Růžičky.
Spolupráce s obcí je stále na velmi dobré úrovni a zapojení našich členů, nejen
do kulturních akcí, je pro nás samozřejmostí. Naší obci jsme nápomocni při
opravách veřejného osvětlení, úklidu komunikací, sběru elektroodpadu, i ve
využíváním technických prostředků a možností hasičů.
Jan Kutner, velitel jednotky SDH Suchohrdly

Hasiči a masopust
Hudba, maškary, koblížky a veselí to
všechno bylo k vidění v sobotu 23. února
v naší obci. Jako každý rok naši hasiči
uspořádali masopustní průvod masek
obcí. Zima letošnímu dni oslavy masopustu opravdu přála. Průvod procházel
celou obcí a trval od ranních hodin do

pozdního odpoledne. K vidění byly různé masky např. masky zvířat, jeptiška,
mnich, mušketýři, ruský car, hipies pár a samozřejmě nesměl chybět lékař se
svoji tekutou medicínou, která byla lékem na vše. Letošního masopustu se
účastnili i děti, které prošly téměř celou obcí a za tom jim patří velký obdiv. Již
nyní se těšíme na příští rok a doufáme, že velkých a malých maškar se připojí
ještě víc než letos. Na závěr děkujeme rodině Rychlíkové za občerstvení a Františku Kuchařovi za technickou pomoc.

Pavlína Nováková, kulturní referentka
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Fotbalový oddíl TJ Suchohrdly
má nového předsedu
V neděli 30.12.2018 proběhla v hospůdce u Boba valná
hromada fotbalového oddílu TJ Suchohrdly, na které
nečekaně ze zdravotních důvodů odstoupil z pozice předsedy pan Miroslav Černý. Dle současných stanov tak
automaticky převzal roli předsedy nejstarší člen výkonného výboru p.Zdeněk

Adamov, jenž tuto funkci „zastupujícího předsedy“ vykonával do nejbližší valné
hromady, která se konala v neděli 3.3.2019 za účasti pozvaného předsedy
okresního fotbalového svazu Znojmo p.Milana Večeře. Na této valné hromadě
proběhla dovolba členů výkonného výboru a zvolen nový předseda. Novým
předsedou TJ Suchohrdly byl zvolen p.Zdeněk Adamov, výkonný výbor ve složení Zdeněk Adamov, Ing.Jiří Žižka, Petr Paseka a Petr Grillowitzer doplnil nový
člen Jiří Pichanič. Na závěr valné hromady si vzal slovo také předseda OFS Znojmo p.Milan Večeřa, který mimo jiné ocenil fungování oddílu TJ Suchohrdly,
zejména zdejší práci s mládeží, neboť často někteří chlapci reprezentují výběry
OFS Znojmo. Poděkoval rovněž p.Miroslavu Černému za dosavadní odvedenou
práci v oddíle a popřál novému předsedovi p. Zdeňkovi Adamovovi hodně
úspěchů.
Dalších změn došlo taky na pozici trenéra mužů, kde trenérskou dvojici Milan
Kalaš, Petr Paseka vystřídala dvojice Libor Diviš, Zdeněk Adamov ml. Novým
správcem hřiště (po odstoupení Michala Štrombacha) se stal Milan Alexa.

Současné vedení jednotlivých mužstev oddílu TJ Suchohrdly je následující:
„Muži“ – trenéři Libor Diviš, Zdeněk Adamov ml.
„Starší žáci“ – trenéři Ing.Jiří Žižka, Petr Štancl a Jiří Pichanič
„Mladší žáci“ – trenéři Jaroslav Dúcký, Michal Albrecht
„Přípravka“ – trenéři Petr Paseka, Miroslav Černý
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Závěrem tohoto příspěvku bych chtěl za oddíl TJ Suchohrdly poděkovat za
odvedenou práci p.Miroslavu Černému, jenž předsedy oddílu výkonával 8 let
a popřál hlavně hodně zdraví. Současně bych chtěl taky poděkovat odstupujícím trenérům p.Milanu Kalašovi a Petrovi Pasekovi a novému předsedovi
p.Zdeňkovi Adamovovi popřát hodně úspěchů.
Za TJ Suchohrdly Ing.Jiří Žižka

Starší žáci TJ Suchohrdly na halovém turnaji
v Dolní Cerekvi neprohráli
Rok 2019 zahájili starší žáci TJ Suchohrdly (roč.2005 a mladší) opět sympatickým výkonem na halovém turnaji v Dolní Cerekvi, kde za účasti dalších 6 týmů si
vedli velmi dobře a všechny zápasy vyhráli. Nutno podotknout, že naši chlapci
byli tentokrát v roli mírného favorita, neboť ostatní týmy na tomto turnaji měly
chlapce ročníku 2006 a mladší. Nejdramatičtější a nejhezčí zápas turnaje naši
chlapci odehráli s týmem TJ Sokol Brtnice, kdy nejdříve prohrávali 0:2, ale nakonec zápas otočili a vyhráli 4:3.
1.FC Batelov – TJ Suchohrdly

0 : 1 (Žižka)

TJ Rantířov B – TJ Suchohrdly

0 : 1 (Rolník)

FC Chotěboř – TJ Suchohrdly

0 : 2 (Žižka, Březina Vít)

TJ Sokol Brtnice – TJ Suchohrdly

3 : 4 (Žižka, Březina Vít, Rolník, Mikula)

TJ Rantířov A – TJ Suchohrdly

0 : 2 (Žižka, Rozsypal)

FC Boca Chotěboř – TJ Suchohrdly

0 : 3 (Žižka, Rozsypal, Rolník)

Tímto výkonem chlapci opět zanechali dobré jméno našeho oddílu v tomto kraji.
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Na turnaji náš oddíl reprezentovali :
Krčál Adam – Žižka David, Olej Tomáš, Březina Marek, Březina Vít, Rozsypal Matěj, Malina Šimon, Rolník Adam, Lorenc Adam, Mikula Tomáš, Doležal Lukáš
Za sympatický výkon chlapcům děkujeme.
Trenéři: Žižka, Štancl

Mladší žáci TJ Suchohrdly čtvrtí na turnaji OFS
ve Znojmě
V neděli 3.2.2019 se konal ve Znojmě halový turnaj mladších žáků pořádaný
okresním fotbalovým svazem Znojmo za účasti mužstev Tasovic, Dobšic, 1.SC
Znojmo, Mramotic, Olbramovic, Šanova, FK Znojmo-dívky a Suchohrdel.
Turnaj se tak hrál ve dvou skupinách systémem každý s každým 1x14 minut.
Naši chlapci byli vylosováni do skupiny s týmy Tasovic (vítěz celého turnaje), FK
Znojmo-dívky a Mramotic.
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Chlapci hned v prvním zápase ve skupině remizovali s mladšími žáky z Mramotic
2:2 (branky Skoupý, Fila). Ve druhém zápase s žáky z Tasovic ( pozdějším vítězem celého turnaje) prohráli 2:5 (branky Novák, Hevera T.) a v posledním zápase ve skupině již suverénně porazili tým FK Znojmo-dívky 4:0 (branky Hevera T.
2x, Skoupý, Novotný). Tímto zápasem si tak potvrdili druhé místo ve skupině a
v boji o 3 místo se utkali s týmem Dobšic, se kterými nakonec prohráli 1:3
(branka Novák).
Pozn.:
O 1.místo Tasovice – 1.SC Znojmo 1:1 (3:2 na pokutové kopy)
Na turnaji náš oddíl reprezentovali :
Gašparová Karolína – Fila Martin, Albrecht Tomáš, Skoupý Josef, Pražan Tadeáš,
Novák David, Hevera Tomáš, Novotný Luboš
Trenéři: Dúcký, Albrecht

Za TJ Suchohrdly Ing.Jiří Žižka
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Poděkování
Děkujeme všem vinařům za poskytnutí jejich vzorků vín na vánoční ochutnávku, která se konala třetí adventní neděli v roce 2018. Opravdu bylo co ochutnávat. Všech 36 vzorků si zaslouží pochvalu. Zároveň děkuji Richardu Vágnerovi
staršímu za organizaci ochutnávky vína.
Pavlína Nováková

Pozvánka na suchohrdelskou vyjížďku
Zdravím všechny příznivce jednostopých dopravních prostředků a zejména pak
ty, kteří vlastní takový prostředek a rádi se mu věnují. Určitě už netrpělivě čekáte na příznivé počasí, abyste konečně mohli vyrazit do světa, a po dlouhé,
nepříjemné zimě si provětrali hlavy a vpustili tak jaro do svých garáží a pocítili
závan svobody. Věřte, že i já mám stejné pocity a už se těším na naši pravidelnou vyjížďku, která se bude konat opět 8. května.
Oficiální pozvánky samozřejmě budou!
František Kuchař

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Počet obyvatel k 1.1.2018: 1330 občanů
Odstěhovalo se: 33 občanů
Přistěhovalo se: 36
Zemřelo: 9 občanů
Narodilo se: 17 občanů
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JARNÍ ÚKLID
Obecní úřad obce Suchohrdly oznamuje všem občanům, že
v sobotu 6. dubna 2019v době od 8.00 do 14.00 hod.
budou tradičně přistaveny velkoobjemové kontejnery
u Kulturního domu a u potoka.
Občané mají možnost zde uložit nepotřebné věci z domácnosti, objemný
odpad, který se nevejde do popelnic, nebezpečný odpad a železný šrot.
Nesmí se ukládat stavební suť, zbytky stavebních materiálů, pneu z
nákladních automobilů a traktorů, zbytky rostlinného a živočišného
původu.

ČIŠTĚNÍ ULIC
Ve středu 27.3 a ve čtvtek 28.3 od 7.00h bude probíhat čištění ulic. Prosíme občany aby zajistili přeparkování svých vozidel z vozovky.
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Úřední hodiny Obecního úřadu
Pondělí

8.00—12.00

13.00—17.00 hodin

Středa

8.00—12.00

13.00—17.00 hodin

Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly
Telefon: 515 225 690, 775 886 821
Web: www. obec-suchohrdly.cz, e-mail: info@obec-suchohrdly.cz

Ceny inzerce
Obec Suchohrdly poskytuje za úplatu možnost inzerce v tištěném Zpravodaji.
Cena inzerce závisí na velikosti a počtu opakování.
Ceník jednorázové inzerce:

• 1/1 zadní strana obálky

3 000 Kč

• 1/1 strana

1 500 Kč

• 1/2 zadní strany obálky

2 000 Kč

• 1/2 strany

1 000 Kč

• 1 /4 strany

750 Kč

• 1/8 strany

500 Kč

Ceník opakované inzerce v min. 4 číslech:

• 1/1 strana

1 111 Kč

• 1/2 strany

750 Kč

• 1/4 strany

555 Kč

• 1/8 strany

370 Kč

1/1 strana
148x210 mm
+ spad

1/1 strana
133x195 mm

1/2 strany
133x95 mm

1/4 strany
64x95 mm

1/8 strany
64x46 mm

133x46mm

Uvedené ceny jsou bez DPH
Požadavky na tiskové podklady inzerce:
Dodržení daných rozměrů (spad 3 mm), min. rozlišení 300 dpi, barevný režim
CMYK, texty ve 100% černé, typ souboru pdf, eps, tiff, jpeg.
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